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الفاضل  /مدير دائــرة التنظيمات النقابية
املديرية العامة للرعاية العمالية
وزارة الــــــقـــــوى الـــــعــــــاملة

احملرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
املوضوع  /طلب تسجيل نقابة عمالية
باإلشارة إىل قانون العمل العماني رقم ( )2003/35والقرار الوزاري رقم ( )2012/570بشأن
نظام تشـكيل وعمـل وتسـجيل النقابـات العماليـة وات ـادات العماليـة وات ـاد العـام لعمـا
ســــــــــــل نة عمــــــــــــان نتشـــــــــــــر حنــــــــــــة م سســـــــــــــي نقابــــــــــــة عمـــــــــــــا
 ...........................................................................وعنوانهــا كالتـــاليف احملا ظـــة ف
 .........................الوتية ف  ...................السكة ف .............البناية  /الشقة ف...............
ص بف  ............الرمز الربيـدي ف  ............اهلـات ف .................بالتقـدم ب لـب تسـجيل
النقابة باملسـم املشـار إليـه هعـالك ويكـون ن ـاه نشـاطها املركـز الرئيسـي للمنشـأة و يـ
ه رعها احلالية واملستقبلية داخل احلدود اجلغرا ية للسل نة  ،مر ق لكم حمضـر اتتتمـاع
الذي تقرر يه إنشاء النقابة  ،وكش بأمساء امل سسني  ،ومشروع النظام التأسيسـي للنقابـة
بعد موا قة امل سسني عليه .
عليه يرت التكرم باختاذ اإلتراءات املتبعة لديكم تستكما تسجيل النقابة العمالية.
شاكرية لكم حسة تعاونكم .
وتفضلوا بقبو ائق اتحرتام

ممثلي م سسي النقابة العمالية
اهلات /

حمضر اتتماع إنشاء نقابة عما
................................................................
التاريخف................................
اليوم ف.................................
املكان ف...................................
الساعة ف.............................
رقم السجل التجاريف..................
هسم املنشأة ف..........................................
ص ب ............../الرمز الربيدي..................
وا ق املوقعون بالكش املر ق املشار إليه هدناك والبالغ عددهم ( )........عل إنشاء نقابة عمالية مبسـم
" ".............................................................و قــال لدهــدا واةنشــ ة الــواردة مبشــروع النظــام
التأسيسي للنقابة ويكون ن اه نشاطها املركز الرئيسـي للمنشـأة و يـ ه رعهـا احلاليـة واملسـتقبلية
داخل احلدود اجلغرا ية للسل نة  ،وطبقال ةحكـام قـانون العمـل رقـم ( )2003/35والقـرار الـوزاري رقـم
(. )2012/570
وبعد مناقشة مشروع النظام التأسيسي للنقابة قرر امل سسون اآلتيف
إقرار مشروع النظام التأسيسي للنقابة واملوا قة عليه .
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مفوضـني عــة امل سسـني ا إختــاذ اإلتـراءات الالزمــة إل ـام تســجيل النقابـة لــدى وزارة القـوى العاملــة
ودعوة اجلمعية العمومية لالنعقـاد تختيـار جلنـة تشـر علـ انتتابـات اهليدـة اإلداريـة للنقابـة بعـد
إ ام إتراءات التسجيل .
وقد مت رير هذا احملضر ووق عليه مة
الساعة  ....................بذات التاريخ.

ي امل سسني بالكشـ املر ـق  ،وانتهـ اتتتمـاع ا ـام
توقي ممثلي امل سسني :

